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X Interpolos AESabesp
em Itanhaém: sucesso total
Realizado pelas diretorias de Esporte e de Polos da AESabesp, esse evento reuniu mais de 300
participantes, em uma boa estrutura de hospedagem e lazer, consagrando-se num especial
momento de confraternização entre associados, seus familiares e amigos. Pág. 4 e 5

Estivemos na
“IFAT”, em Munique

Uma delegação da AESabesp
participou da “IFAT ENTSORGA
2014”, a maior Feira Internacional de
Água, Resíduos Líquidos e Sólidos e
Reciclagem, realizada em maio, em
Munique - Alemanha. Pág. 8

Workshop de Polos
em Itapetininga

Fenasan e Encontro
Técnico farão 25 anos

Realizado em abril, o 4 º “Workshop
de Polos AESabesp” em Itapetininga
reativou o Polo AESabesp do Alto
Paranapanema e mostrou aos
participantes a premiada Central de
Atendimento da Diretoria de Sistemas
Regionais da Sabesp. Pág. 5

Entre os dias 30 de julho a 01 de
agosto, será realizada a edição de 25
anos do Encontro Técnico AESabesp
e a Feira Nacional de Saneamento
Ambiental - Fenasan, o maior evento
técnico e mercadológico do setor de
saneamento na América Latina. Pág. 8
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Franceschi, Rodrigo Pereira de Mendonça e Sonia
Maria Nogueira e Silva.

Esta edição do Jornal AESabesp antecede o 25º Encontro Técnico AESabesp e a Fenasan 2014 os quais,
juntos, se traduzem no maior evento técnico-mercadológico em saneamento ambiental na América latina.
Até o fechamento dessa edição, cerca de 220 expositores confirmaram suas presenças, com a estimativa de
mais de 17.000 visitantes e para recebê-los a AESabesp preparou uma programação especial para celebrar
esses 25 anos.
Para aprimorar esta realização nos conectamos ainda mais com as inovadoras ações do setor, em nível mundial.
Uma comissão de diretores e conselheiros foi enviada no mês de maio à IFAT Entsorga 2014, a maior feira
internacional de Água, Resíduos Líquidos e Sólidos e Reciclagem, realizada em Munique-Alemanha.
Além desta importante participação também estivemos presentes em outros importantes eventos como o Encontro de Dirigentes
de Alto Nível da AIDIS, em Trujillono-Peru, a FIEMA Brasil, em Bento Gonçalves-RS e na Semana da Engenharia Ambiental, da
Escola de Engenharia de São Carlos, na USP-São Carlos, em São Paulo.
Outras atividades desenvolvidas pela AESabesp, igualmente importantes, também foram realizadas por nossas diretorias nos
meses de abril e maio. Destacamos a realização do X Interpolos na cidade de Itanhaém, que contou com o inestimável apoio do Polo
AESabesp da Baixada Santista, numa impecável organização das diretorias de Esporte, de Polos e de Marketing, obtendo elogios
de todos os participantes.
Os Polos da AESabesp também realizaram, de forma proativa, seu workshop 2014, em Itapetininga, com a presença de todos os
nossos coordenadores.
Dessa forma, a AESabesp, a cada dia, conquista ainda mais espaço institucional no setor de saneamento, seja por meio de eventos
de elevado nível técnico ou pelo congraçamento entre os nossos associados.
Finalmente, aproveito a oportunidade para convidar a todos os associados e amigos para participar do 25º Encontro Técnico
AESabesp e da Fenasan 2014 de 30 de julho ao dia 1º de agosto.
Um abraço e ótima leitura!

Reynaldo Eduardo Young Ribeiro | Presidente da AESabesp
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na Sabesprev para
discussão de Planos
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EDITORIAL

Prezados amigos e amigas,

No dia 12 de maio, as entidades representativas dos
empregados da Sabesp estiveram na sede da Sabesprev,
em reunião com sua diretoria executiva. A AESabesp
(Associação dos Engenheiros da Sabesp) foi representada
por seu presidente eng. Reynaldo E. Young Ribeiro e seu
diretor financeiro, eng. Walter Orsatti.
Esse evento também contou com a presença das lideranças
da APU (Associação dos Profissionais Universitários da
Sabesp), do Sintaema ( Sindicato dos Trabalhadores em
Água, Esgoto e Meio Ambiente), do Sintius (Sindicato dos
Urbanitários da Baixada Santista) e do Saasp (Sindicato
dos Advogados de São Paulo).
O propósito da reunião versou sobre a atualização anual
das situações dos Planos de Saúde e Previdenciário, com
destaque neste último, e para o andamento da liminar que
impede as migrações ao “Plano Sabesprev Mais”, além da
situação do déficit atuarial do Plano de Benefícios Básico
(BD). Na ocasião, a presidente da Sabesprev, Liege Ayub,
e os diretores da entidade fizeram uma apresentação
institucional e responderam a diversas perguntas
efetuadas pelos representantes presentes.
Foi apresentado, resumidamente, um demonstrativo
financeiro sobre os dois planos (previdenciário e de saúde)
bem como sobre as variações sobre os valores do déficit
do Plano Previdenciário e informado que a conclusão do
laudo a ser entregue pelo Perito Judicial designado está
prevista para ocorrer ainda no 1º semestre de 2014.
A Sabesprev também lançou, no final de abril, o seu
Relatório Anual de Informações ao Participante 2013,
o qual a AESabesp disponibilizou em seu próprio site:
www.aesabesp.org.br.

CANAL ABERTO

AESabesp participa da
Campanha do
Agasalho 2014
AAESabesp
disponibilizou, em sua
sede,
uma
caixa de recolhimento
de doações
para a Campanha
do
Agasalho
2014.
A vice-presidente da entidade e diretora social,
eng. Viviana
Aquino Borges, e a coordenadora administrativa,
Flávia Baroni (foto), na ocasião do acolhimento da caixa,
convidaram a todos os associados a fazerem suas doações: “podem ser doados cobertores, agasalhos, camisetas, roupas diversas, novas ou usadas, em bom estado”,
informaram.
A Campanha do Agasalho é uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP,
tendo como parceiros todas as Secretarias de Estado, empresários e a sociedade civil. Este Fundo, com o apoio
dos diversos segmentos da sociedade, planeja estratégias, estabelece locais de arrecadação e coordena ações
para ajudar milhares de famílias carentes a enfrentar o
inverno com mais segurança, dignidade e calor humano.
As doações são encaminhadas às entidades assistenciais,
hospitais, albergues da Capital e de todos os municípios
do Estado de São Paulo. No site da Campanha do Agasalho (www.campanhadoagasalho.sp.gov.br) constam
os locais de recebimento de doação. Basta digitar o CEP
que um programa de busca apontará os postos de coleta
mais próximos.

ACONTECE

Sistema Cantareira foi discutido em reunião do CBH-AT
saneamento e meio ambiente. A AESabesp
foi representada pelo seu presidente, eng.
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro, e pela
sua diretora cultural, eng. Sonia Maria Nogueira e Silva.

Em 26 de maio, foi realizada, no Auditório
Pudim, do Complexo da Sabesp Pinheiros/ Costa Carvalho, uma reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê,
com a mesa de trabalhos composta por
Francisco Toledo Piza - diretor presidente
da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FABHAT), Chico Brito
- prefeito de Embu das Artes e presidente
do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto
Tietê (CBH-AT), Rui Brasil Assis - representante da Secretaria de Estado de Sanea-

mento e Recursos Hídricos e presidente do
Grupo Técnico de Assessoramento para
Gestão do Sistema Cantareira (GTAG) e
Marco Antonio Lopes Barros - superintendente da Unidade de Produção de Água
da Diretoria Metropolitana da Sabesp.
No auditório foram destacadas as presenças de vários técnicos do setor de saneamento, representantes de municípios
da macrometrópole de São Paulo e de
entidades de classe ligadas à cidadania,

Workshop Internacional de Resolução
de Conflitos e Escassez de Água

No dia 15 de maio, uma delegação da
AESabesp esteve no Auditório da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp
(Universidade de Campinas) para participar do International Workshop on
Conflict Resolution and Water Scarcity
in the State of Sao Paulo (Workshop Internacional de Resolução de Conflitos
e escassez de água no Estado de São
Paulo), composta pelos diretores Sonia
Maria Nogueira (cultural), Nélson César Menetti (2º tesoureiro) e os técnicos
André Luiz de Freitas, Paulo Eduardo
Pereira Molezin, Vasti Ribeiro, Claudia
Bonffa, Marco Aurelio Afonsso, Luiz de
Riza e Aurelindo Rosa. O auditório estava repleto de especialistas do Brasil e do
exterior para tratar da temática.
Esse tema estadual que já alcança projeção mundial teve como debatedores:
Antonio Carlos Zuffo (DRH-FEC-Unicamp), Paulo Sérgio Franco Barbosa
(DRH-FEC-Unicamp), Tiago Zenker Gireli (DRH-FEC-Unicamp), Richard N.
Palmer (Dpt. Civil and Environmental
Engineering, University of Massachusetts-Amherst), William Werick (ex Institute of Water Resources, of the US Army
Corps of Engineer) e Stefanie M. Falconi
(Dpt. Of Geography and Environmental
Engineering, Johns Hopkins University).
De acordo com o diretor da FEC, prof.
Paulo Sergio Franco Barbosa, os gesto-

res públicos e a sociedade não estavam
preparados para lidar com a escassez: “
é preciso estabelecer uma espécie de pacto social em busca do que é classificado
como hidrossolidariedade”. Já o professor Antonio Carlos Zuffo lembrou que
toda a atividade humana faz uso da água
e falta desse recurso pode comprometer,
por exemplo, a produção industrial, a
manutenção de escolas e hospitais, aumentando o desemprego e o agravamento dos problemas sociais.
Já o secretário executivo do Consórcio
PCJ, Francisco Carlos Castro Lahóz, afirmou que a instituição vinha alertando
para o problema de abastecimento em
são Paulo, desde 2013, e conta com pelo
menos 39 projetos para serem executados, mas carecem de recursos do Estado.

Os especialistas internacionais William
Werick e Stefanie M. Falconi apresentaram modelos utilizados em vários estados do EUA em situações semelhantes a
de São Paulo, que resultaram em soluções efetivas. Os técnicos presentes aprovaram as possibilidades.

A reunião foi iniciada com a explanação
sobre a cobrança pelo uso da água para estabelecimentos comerciais. Na sequência,
foram demonstrados gráficos do Sistema
Cantareira e os mecanismos da sua reserva técnica.

3

Billings, a busca da outorga da Bacia do
Paraíba do Sul e até mesmo a reativação
de poços.
As grandes preocupações do público presente foram voltadas para a reversão de
bacias e esvaziamento de represas, sem
condições de se operar uma reserva técnica e a estrutura para se enfrentar situações extremas de mais épocas com falta de
chuva. Também foram propostos projetos
urgentes de armazenamento de água.

O superintendente da Sabesp, Marco Antonio Barros, afirmou, na ocasião, que não
se justificaria a implantação de um rodízio
e abrangeu as ações empregadas pela empresa, como a redução da pressão noturna
e a adoção de tratamento pelo sistema de
ultrafiltraçao com a tração por membranas
para ampliar abastecimento. E também
citou que, a médio prazo, se estuda a reversão de bacias para abastecer a região
metropolitana, com maior uso da represa

13ª Conferência Produção
Mais Limpa e Mudanças Climáticas

Com a presença maciça de ambientalistas
e representantes de entidades de classe,
no dia 27 de maio, foi realizada a 13ª Conferência Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas na cidade de São Paulo,
nas dependências do auditório da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas
( APCD), para debater o tema central
“Aquecimento Global: de sua casa para o
seu planeta”. Essa realização contou com
o apoio institucional da AESabesp.
O evento, que teve como proponente o
médico e atual candidato ao Governo
de São Paulo, pelo PV (Partido Verde),
Gilberto Natalini, teve início com uma
mensagem ecumênica de Cultura da Paz
da qual fizeram parte vários líderes religiosos, seguida da apresentação da Orquestra do Grupo Pão de Açúcar sob o
comando do maestro Claudio Jafet.
Na programação, o ambientalista e deputado Fábio Feldmann proferiu a palestra magna “Aquecimento global: o que
podemos esperar e fazer”, logo após as
saudações dos membros da mesa diretora, composta por autoridades de diversas áreas do governo estadual e municipal e entidades da sociedade civil. Além
do tema principal, o painel 1 tratou do
“Panorama dos estudos climáticos: tendências de curto e longo prazo” e, o painel 2, do “Consumo climaticamente responsável: você pode fazer a diferença”.
O auditório estava com lotação completa
e houve transmissão on-line para 17 ou-

tros locais espalhados pela cidade, com
o apoio operacional dos alunos da Universidade Rio Branco. A programação
contou ainda com dois painéis de debate
sob a moderação do jornalista Alexandre
Machado.

De acordo com a organização do evento: “a conferência cumpriu o seu papel
anual que tem como objetivo promover
o amplo debate com a iniciativa privada, administração pública, terceiro setor, instituições de ensino, associações
e entidades patronais e profissionais,
mídia e sociedade civil organizada (universidades, ONGs etc) sobre experiências e práticas da sustentabilidade em
todos os âmbitos”.
Várias autoridades do setor do meio
ambiente marcaram presenças nesse
evento, como Wanderley Meira Nascimento (secretário municipal do Verde
e Meio Ambiente), Nelson Pereira dos
Reis (vice-presidente e diretor de Meio
Ambiente da FIESP) e Sérgio Leitão (diretor do Greenpeace).

ABRIL E MAIO 2014

INTERPOLOS
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X Interpolos AESabesp em Itanhaém: sucesso total
Realizado pelas diretorias de Esporte e de
Polos, conduzidas respectivamente por
Evandro Nunes de Oliveira e Antonio
Carlos Gianotti, com o forte apoio logístico
da diretoria de Marketing, sob a direção de
Paulo Ivan Morelli (PIM), este tradicional
evento é organizado em todos os anos,
sendo cada vez em uma cidade de um
Polo Regional da AESabesp.
Essa edição foi exibida em 4, 5 e 6 de abril
de 2014, na cidade de Itanhaem, sob a organização do Polo AESabesp da Baixada
Santista, coordenado pelo eng. Zenivaldo
Ascenção dos Santos, que também é gerente da Divisão de São Vicente.
Se consagrando como um verdadeiro
sucesso de público e de crítica, o X Interpolos, em 2014, contou com mais de 300
participantes, que lotou o Satélite Esporte
Clube de Itanhaém, local que disponibilizou uma boa estrutura de hospedagem
e lazer, tanto para os atletas do torneio,
quanto para todos que compareceram
nesse animado acontecimento esportivo,
caracterizado por ser um especial período
de confraternização entre associados, seus
familiares e amigos.
Em sua abertura, em 04 de abril, após a
recepção das delegações, foi ministrada
a palestra técnica “Soluções para o Tratamento de Efluentes”, pelo Engenheiro
de Aplicação da empresa Sulzer/WKL,
Michel Britez. A empresa WILO Brasil
também proferiu uma palestra técnica,
denominada “Soluções Inteligentes para
Bombeamento e Movimentação de Água e
Esgoto”. Na sequencia, foi servido um coquetel de boas vindas, seguido pelo sorteio
de chaves, definição de regras e um jantar
de abertura.
Após a realização das palestras, em sorteio
conduzido pelo diretor de Marketing, Paulo Ivan Morelli (PIM) e o presidente Reynaldo Young Ribeiro, o quais convidavam
os coordenadores de Polos a retirarem
os bilhetes, as empresas apoiadoras sortearam diversos brindes: 15 mochilas da
WILO, 15 blocos de notas da WKL, além
de bonés da SULZER distribuídos a to-
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dos os presentes. E a própria Diretoria de
Marketing também sorteou 06 kits
AESabesp (mochilas Encontro Técnico
AESabesp 2013 + nécessaire + caneta + porta crachá) e 06 kits churrasco com 4 peças.
No sábado (05), foram iniciados no Clube
Náutico os Jogos classificatórios do torneio
de Futebol Society. De volta ao Satélite,
das 12 às 15 foi servido um almoço e posteriormente foram realizadas atividades
com equipe de recreação na Praia, além do
Torneio de Bocha, em cancha coberta.
Nessa tarde também houve ações da Diretoria de Projetos Socioambientais, conduzida por Maria Aparecida Silva de Paula,
que promoveu a preparação de sabão
ecológico (doado pelo Giba do Buffet
Dó Re Mi; e o colaborador Mineiro, de
Franca), o Plantio de 15 mudas de plantas
nativas doadas pelo Polo de Franca, que
simbolizaram cada Polo AESabesp, além
da doação socioambiental de sabão, mesas e cadeiras para entidade beneficente
designada pelo Polo da Baixada Santista,
somada à colaboração de R$ 1.000,00 da
Rotomaq . Na oportunidade também foi
incentivada a prática de reciclar seus resíduos sólidos e o conceito AESabesp de
que com pequenas ações é possível contribuirmos com o meio ambiente.
Já à noite, foi oferecido um jantar temático,
alusivo à Copa do Mundo, seguido pelas
disputas dos jogos de mesa (dominó e
truco). Esse sábado ainda foi fechado com
uma animada apresentação musical. E o
domingo foi recheado de emoções, como
vocês podem ver na próxima página.

Realizador, patrocinadores e apoiadores do
“X Interpolos”: uma contribuição essencial
para a alta qualidade do evento.

As empresas Sulzer/WKL e WILO Brasil
proferiram palestras técnicas, na abertura
do evento

A emoção tanto rolava no campo, quanto
na torcida, formada por amigos e familiares
dos atletas

Diretores da AESabesp sortearam diversos
brindes oferecidos pelos patrocinadores após
as palestras

No sábado também foram disputadas as
modalidade de tenis de mesa, dominó e truco,
em acirradas disputas

Os participantes começaram suas saudações
já no coquetel de boas vindas, oferecido na
noite de sexta-feira

Consciência ambiental levada pela DPS, com
plantio de mudas de árvores e preparação de
sabão ecológico

Grandes lances do futebol society, o esporte
principal desse Torneio, já foram vistos na
eliminatórias de sábado

No sábado também foi dia de esporte e lazer
na Praia de Itanhaém, com direito a banho de
mar e roda de música
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Polo da Sul sagrou-se campeão do X Interpolos,
seguido pela MN e ML

Polo Metropolitano Sul: o grande campeão

E a grande final desse “X Interpolos” aconteceu no domingo, dia 6 de abril, com disputas
de futebol society de tirar o fôlego. Nesse dia,
os Polos Metropolitanos deram um show de
bola, tendo a MS (Polo AESabesp Sul), como
campeã; MN (Polo AESabesp Norte), como
vice e ML (Polo AESabesp Leste), com o terceiro lugar. Vale destacar ainda as honrosas
participações dos superintendentes da MS,
Roberval Tavares de Souza, e da MO, Milton
de Oliveira, defendendo as suas equipes.
Nas demais categorias, foram obtidas as seguintes classificações:

Polo Metropolitano Norte: o vice-campeão

Truco: Douglas Neto e Marcelo André P.
Silva/ Polo Oeste/ Campeões; Artaxerxes da
Silva Soarese Luiz Alex Araujo/ Polo Oeste/
Vice-campeões e Álvaro Amaral e Fabiano Silva Barbosa/ Polo Leste/ Terceiro lugar.
Bocha: Carlos Roberto Ramos/Polo Franca/
Campeão; João Acácio Pinto/ Polo Caraguatatuba/Vice-campeão e Felipe Noboru Matsuda
Kondo/ Polo Caraguatatuba/ Terceiro lugar

Polo Metropolitano Leste: o 3º lugar

Dominó: Francisco Marcelo Menezes e Jamil
Wagner de Amorim/ Polo Oeste/ Campeões;
Ana Amélia V. Marangoni e Ana Claudia Nunes de Souza/ Polo Franca/ Vice-campeãs e

Carla Aparecida Rodrigues dos Santos e Hernandez de Almeida Ferreira Cruvinel/Polo
Franca/Terceiro lugar.
PingPong: Roberto Fumio Hatakeyama/ Polo
Leste/Campeão; Ailton Alfaia da Fonseca/
Polo Leste/ Vice-campeão e Ademir Tavares
de Almeida/ Polo Sul/Terceiro lugar.
Complementando as premiações, a diretoria da AESabesp agradeceu a participação e
empenho de todos e foi servido um almoço
de confraternização, embalado por um bom
samba. O organizador do Polo da Baixada
Santista, Zenivaldo Ascenção dos Santos,
agradeceu o apoio de todas as diretorias da
AESabesp e informou que esse evento resultou em grandes ações sociais: “doamos 4
conjuntos de mesas com 6 cadeiras escolares
ao Centro Social Casa da Vida Padre Carlos
Cavina e, posteriormente faremos outras doações à entidades beneficentes”.
O X Interpolos AESabesp contou com o Patrocínio Ouro, das empresas Sulzer Pumps
Wastewater Brasil Ltda e WKL Comercial de
Bombas e Equipamentos Ltda.; Patrocínio
Prata, da empresa Wilo Participações Ltda.,
e Patrocínio Social da empresa Reformaq
Manutenção Industrial.

Grandes emoções nos jogos finais

Diretoria da AESabesp e o Polo da
Baixada Santista

Parcial do Churrasco de Confraternização

4º Workshop de Polos AESabesp em Itapetininga
No sábado de 26 de abril, foi realizado o
4º “Workshop de Pólos AESabesp” em
Itapetininga. Esse município foi escolhido com o objetivo da reativação da
Coordenadoria do Polo do Alto Paranapanema. Em sua abertura, o presidente
da AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro
agradeceu a presença dos coordenadores de Polos presentes, reforçando a
importância dos mesmos explorarem as
características de cada região e a vocação
voluntária de cada coordenador.
Na sequência, o evento contou com o
pronunciamento do Superintendente da
U.N. Sabesp do Alto Paranapanema, Ivan
Sobral de Oliveira, que elogiou o trabalho
da AESabesp frente às suas Coordenadorias de Pólos, aproveitando a ocasião para
eleger o mais novo coordenador de Pólos
da região do Alto Paranapanema, o eng.
Jorge Luis Rabelo que trabalha no Distrito de Operação do Município de Avaré.
Esse Workshop foi conduzido pelo diretor e coordenador de Polos do Interior/
Litoral, o eng. Antônio Carlos Gianotti ,
no qual apresentou as metas de sua Diretoria para 2014, vídeos para reflexões e
fez suas considerações sobre o esse importante momento da entidade. E como
apoiadores dessa iniciativa, também
marcaram presenças nessa realização, o
coordenador de Pólos da Região Metropolitana – RMSP, eng. Rodrigo Pereira
de Mendonça e o diretor de Esporte, téc.
Evandro Nunes de Oliveira.

Destacamos ainda as presenças dos engenheiros coordenadores de Polos: Antônio Carlos Roda Menezes (RMSP Leste), Eduardo Bronzatti Morelli (RMSP
Norte), Aurelindo Rosa Santos (RMSP
Oeste), Alisson Gomes de Moraes (RMSP
Ponte Pequena), Antônio Carlos Gianotti (representando a eng. Cláudia Bittencourt do Pólo Costa Carvalho/Centro),
Zenivaldo Ascenção dos Santos (Baixada
Santista), Sidney Morgado da Costa (Caraguatatuba), Gilmar José Peixoto (Presidente Prudente), Carlos Alberto Miranda
Silva (Itatiba), Jorge Luis Rabelo (Itapetininga) e o téc. Fabricio Rodrigo Tasso–
(representando a eng. Mizue Terada do
Pólo Franca).
Todos os coordenadores presentes tiveram a oportunidade de apresentar
as metas referentes aos seus Polos e as
suas expectativas quanto ao trabalho a
ser desenvolvido durante este ano. No
encerramento dos trabalhos, o presidente Reynaldo apresentou as metas
do Planejamento Estratégico 2014 de
cada Diretoria.
Após ao almoço, todos foram convidados
a Central de Atendimento da Diretoria de
Sistemas Regionais (R), com base em Itapetininga, que conquistou, pela terceira
vez (2011, 2012 e 2014), o “XV Prêmio
Consumidor Moderno de Excelência em
Serviços ao Cliente - 2014” como a grande vencedora na categoria Serviços Públicos Estaduais.

O encontro reuniu grande parte dos coordenadores de Polo

Apresentação das metas para 2014

Visita à Central de Atendimento
em Itapetininga
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Presença na Fiema Brasil,
em Bento Gonçalves - RS
Cerca de 11 mil pessoas visitaram a 6ª Feira Internacional de Tecnologia para o Meio Ambiente
– Fiema Brasil, no Parque de Eventos de Bento
Gonçalves, entre 22 e 25 de abril. A AESabesp
esteve presente com a diretora de Projetos Socioambientais, Maria Aparecida Silva de Paula,
Camila Barros e Estéfano Memmo.

presas interessadas em exporem seus produtos
e serviços na Fenasan 2014, bem como apresentarem seus produtos e serviços nos “Momento
de Tecnologia AESabesp”. Ainda foi feita uma
divulgação da nossa OSCIP (Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público), que despertou bastante interesse.

A abertura oficial da Fiema Brasil 2014, em 22 de
abril, contou com a presença do governador Tarso
Genro, que destacou a importância da sustentabilidade: “é fundamental uma relação mais harmoniosa da natureza com a humanidade”.
Na Feira, o estande da AESabesp recebeu expositores, autoridades públicas, professores e
alunos das Universidades do Paraná e do Rio
Grande do Sul. Foi destacada a procura de em-

Participação na SEA, em São Carlos - SP
A AESabesp participou da Semana da Engenharia Ambiental (SEA), realizada no período de 19
a 23 de maio de 2014, em São Carlos – SP. Esse
evento anual é organizado pelo curso de Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de
São Carlos (EESC), pertencente à Universidade
de São Paulo (USP).
Na edição de 2014, foram realizadas palestras expositivas, mesas redondas, grupos de discussões,
documentários e minicursos que abordam temas
atuais e diversificados, com o intuito de instigar e
aprimorar a visão crítica dos participantes, dentre
os temas pode-se citar: gestão ambiental, planejamento urbanístico, educação ambiental, inovações na área ambiental, entre outros”.

AESabesp isenta de contribuição associativa
os seus sócios Honorários e Beneméritos

Apoio ao “Domingo Azul”
pela inclusão do autismo
Cerca de 500 pessoas passaram pela Ação “Domingo Azul”, em comemoração ao mês de conscientização sobre o autismo e inclusão das pessoas com esse espectro. O evento foi realizado no
dia 13 de Abril, na sede da Associação Sabesp,
AESabesp e AAPS, com os apoios dessas entidades e da Sabesp.
Na ocasião, a AESabesp foi representada pelo
seu presidente, Reynaldo Eduardo Young Ribeiro, pela sua diretora de Projetos Socioambientais,
Maria Aparecida Silva de Paula e pelos seus ex-presidentes Eliana Kitahara e Luiz Narimatsu.

A realização foi da BIA (Brazilian International
Association of Autism), entidade sediada em
Newark – NJ – USA.
No local, foram instalados brinquedos com
monitores, com distribuição gratuita de pipoca, algodão doce e água da Sabesp, uma montagem de árvores dos desejos e show da banda
Platauê. Também foram distribuídas bolas azuis
e disponibilizado um plantão de dúvidas, com
orientação gratuita de especialistas em autismo:
psicólogos, psicopedagogos e demais profissionais qualificados.

JORNAL AESABESP | EDIÇÃO 152

Para a AESabesp, representadas na ocasião por
Alessandra Buke e Camila Barros, participar
desse evento foi uma oportunidade de trocar
contatos com profissionais atuantes no mercado
de trabalho, empresas e pesquisadores de diversos temas ambientais.

serviços à entidade e ao setor de saneamento,
incluindo entre estes, todos os homenageados
como “Profissionais do Ano”, nos últimos 28
anos de existência da entidade. No final de cada
ano, os nomes que forem escolhidos para receber
esta outorga ganharão essa condição.
A Diretoria da AESabesp - Associação dos Engenheiros da Sabesp, em atendimento à Comissão
de Revisão Estatutária, presidida pelo eng. Ivan
Norberto Borghi, e à deliberação do Conselho
Deliberativo, em fevereiro de 2014, iniciou a implantação e operacionalização das categorias de
Sócio Honorário e Sócio Benemérito, que já constavam em seus Estatutos, porém não estavam, até
o momento operacionalizadas, isentando estas categorias da contribuição associativa. Essa decisão
entrou em vigência a partir do mês de abril.
Foram qualificados como Sócios Honorários os
100 (cem) primeiros sócios em ordem de cadastro (sócio fundadores da AESabesp) que contribuíram com suas mensalidades à AESabesp de
forma ininterrupta, até março/2014 e também
pelos que já doaram ou continuam doando valores expressivos à entidade.

De acordo com o presidente da Comissão de
Revisão Estatutária, eng. Ivan Norberto Borghi,
o objetivo dessa deliberação é o reconhecimento
a esses nomes que construíram e elevaram, abnegadamente, a história da AESabesp, a ponto
da mesma ser hoje reconhecida como uma das
mais fortes entidades representativas do País,
dentro do setor do saneamento ambiental. Ele
destaca ainda que “mesmo por algum motivo
alguns desses sócios tenham saído do quadro
associativo da AESabesp, os seus nomes serão
resgatados e eles serão notificados dessa nova
condição, por carta da entidade”.
Está prevista uma homenagem e a entrega formal destes títulos a esses sócios Honorários e Beneméritos, durante as comemorações de 25 anos
de Encontro Técnico/ Fenasan 2014, entre 30 de
julho e 01 de agosto.

Para esta categoria, Sócios Beneméritos, foram
agraciados todos os profissionais que prestaram

Confira, no site www.aesabesp.org.br, a relação
dos associados contemplados.
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Pesquisa de Satisfação dos Associados

Lançamento e sorteio da
biografia de Oscar Schmidt
A AESabesp, representada pelos seus diretores
EvandroNunes de Oliveira (esportes) e Paulo
Ivan Morelli (marketing), marcou presença no
lançamento da biografia do atleta Oscar Schmidt. O livro, intitulado “14 Motivos para Viver,
Vencer e Ser Feliz”, ilustra muitas passagens de
lutas, conquistas e enfrentamento de desafios de
Oscar, tanto nas quadras de basquete quanto na
vida pessoal.

Durante a reunião do Conselho da AESabesp,
em 27 de maio, o nosso diretor 2º secretário,
eng. Aram Kemechiam, iniciou, eletronicamente, a distribuição do “Questionário de
Pesquisa de Satisfação dos Associados”. Dessa
forma, todos sócios da entidade receberam,
simultaneamente, este importante instrumento de avaliação. Em menos de 24 horas no ar,
foram obtidas 120 respostas.
A AESabesp agradece a prontidão dos que
responderam, para atender os interesses e as
necessidades de seus associados dentro de um

patamar de excelência. A pesquisa foi feita em
parceria com a Consultoria Regina Ramos, que
utilizou modernas metodologias para mensurar
o grau de importância das ações da AESabesp na
qualidade de vida de seu público associado.
Dessa forma, as contribuições recebidas serão
utilizadas na elaboração de planos e ações para
aprimorar condutas e serviços.Qualquer dúvida adicional, dentro desse processo, pode ser
esclarecida pelo e-mail: pesquisa.aesabesp@
gmail.com ou pelo tel. (11) 99549-4828.

Torneio Solidário de Futebol Society

A obra foi escrita pelo jornalista e um dos principais biógrafos do Brasil, Elias Awad, e a noite de
autógrafos foi realizada em 29 de maio, na Livraria Cultura, do Shopping Iguatemi, em São Paulo.
Na ocasião, nossos diretores, em nome da entidade,
adquiriram 10 exemplares, que receberam o autógrafo do próprio Oscar e foram sorteados na AESabesp, contemplando os associados: André Luis
Silva, Gilvan de Godoi Campos, Jaqueline Rocha,
João Batista Leme, Maria Lúcia Magalhães, Maria
Silvia Verhnjak, Mauro Tadashi Sugunami, Paulo
Cesar Gaspar, Pierre Ribeiro de Siqueira e Rinaldo
Silverio do Nascimento.
Palestrante do nosso Encontro Técnico de 2013,
Oscar Schmidt conquistou muitos admiradores

no setor de saneamento, tanto que sua palestra
magna ficou completamente lotada, com mais
de 500 pessoas. Ele inclusive comentou com os
nossos diretores sobre a satisfação que lhe trouxe esse momento e a interação com o público do
Congresso e da Fenasan, ao receber o convite para
visitar novamente a Feira, na edição de 2014.
Oscar Schmidt é um dos maiores jogadores de
basquete do mundo e de todos os tempos, por
sempre imprimir toda a sua força, raça e determinação em cada lance. Superar desafios é a sua
grande marca.

AESabesp apoia a
equipe campeã
brasileira de Trekking
As equipes de Trekking da Metropolitana Leste, nas categorias elite e graduados, vencedoras
de muitas provas no Campeonato Brasileiro
dessa modalidade, conta agora com o apoio da
AESabesp. Nosso diretor de esporte, Evandro
Nunes de Oliveira, confirmou o incentivo, que
consiste em subsídios de inscrições de associados que queiram praticar esse esporte e na elaboração de novo uniforme para equipes que
representam a Sabesp.

O grande incentivador dessa prática na Sabesp,
que inclusive intermediou ao apoio da AESabesp, é o eng. Roberto Fumio Hatakeyama,
Gerente de Divisão no Escritório Regional Alto
Tietê – MLNR. Como esportista, ele afirma que
quem pratica o trekking alia o prazer em harmonizar a natureza com os benefícios de uma atividade física completa e de alto rendimento.

Visita técnica à fábrica da Wilo
A Unidade de Negócios da Metropolitana Leste
da Sabesp, em parceria com a Associação Sabesp
e a AESabesp, realizou o III Torneio Solidário de
Futebol Society, em 30 de maio.
Esse evento esportivo contou com uma inovação no voluntariado do Polo Leste: a abertura

para inscrição de times femininos nesse torneio.
De acordo com o nosso 2º diretor tesoureiro e
atuante na ML, Nelson Cesar Menetti: “o mais
importante foi a integração de todos e a colaboração voluntária na arrecadação de valores para
a Campanha do Agasalho 2014.

No dia 10 de abril, estiveram
presentes à inauguração das
instalações da empresa Wilo
Brasil Ltda, na cidade de Jundiaí - SP, os engenheiros Ivan
Norberto Borghi (presidente
da Comissão de Revisão Estatutária, representando o presidente da AESabesp, Reynaldo
Eduardo Young Ribeiro), Nélson César Menetti (2º Diretor
Financeiro), Sonia Maria Nogueira e Silva (Diretora Cultural) e o químico Kleber Amedi .
Na oportunidade, foram realizadas várias palestras
sobre os produtos que a empresa fabrica na Alemanha, tanto para sistema de água, quanto para esgoto
e tratamento, com bancadas de testes e explicações
do funcionamento dos mesmos. De acordo com a
eng. Sonia Nogueira, foi muito oportuna a demonstração de 3 modelos de equipamento para coleta de
esgoto, de acordo com a capacidade e números de
pessoas em uma residência: “a visão desse processo gira em torno de lançamentos de esgotos nos

fundos de valas/córregos onde, segundo opinião
de alguns técnicos da Sabesp, não se pode coletar
esgotos devido interferências e dificuldades para
realizar este serviço nesses locais. No entanto, com
a tecnologia demonstrada, vislumbramos a possibilidade de realizar estes esgotamentos”, concluiu.
Os técnicos da Unidade Metropolitana Leste, na
qual atua o engenheiro Nélson Menetti, se propuseram a realizar um piloto com a instalação de um
dos modelo para tratar 2000 m³”.
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A Fenasan 2014 e 25º Congresso Técnico AESabesp
terão uma edição especial no período de 30 de julho
a 01 de agosto, no Pavilhão Azul do Expo Center
Norte, em São Paulo - SP, com o tema central: 25
Anos de Tecnologia a Serviço do Saneamento Ambiental. Esta realização é considerada o maior evento
técnico-mercadológico da América Latina.
A edição de 2014 conta com cerca de 220 expositores nacionais e internacionais e a estimativa de
público em torno de 17.000 visitantes. Aberta à visitação gratuita, a Feira tem como principal objetivo
difundir as tecnologias em uso, as inovações tecnológicas e todas as ações importantes do saneamento
ambiental, um dos setores mais importantes para o
funcionamento da infraestrutura do País.
Já o Congresso Técnico concentrará mesas redondas, minicursos de especialização e diversas palestras técnicas, geralmente com focos na eficiência
operacional, recuperação de áreas degradadas,
novas tecnologias, preservação ambiental e políticas públicas do setor. Ainda serão realizadas duas

palestras magnas motivacionais, no encerramento
do 1º e 2º dias, às 17 horas, com Rolando Boldrin,
conhecido ator e divulgador da cultura brasileira,
em 30 de julho, e o célebre esportista Lars Grael, em
de 31 de julho.
Para o 3º e último dia do evento, em 1º de agosto, no
encerramento do Congresso, às 17 horas, está prevista a solenidade de entrega do Troféu AESabesp
às empresas que mais se destacaram na Fenasan.
As categorias contempladas serão Melhor Estande, Atendimento a Cliente, Inovação Tecnológica,
que neste ano considerará o histórico de 25 anos de
aplicação de tecnologia pelas empresas expositoras,
e o tão esperado prêmio Destaque Fenasan, para o
expositor que obtiver a maior pontuação em todos
os critérios.
Uma nova premiação AESabesp também está reservada para o encerramento da edição 2014: o Prêmio
“Jovem Profissional”, com o propósito de estimular e
ajudar a formar futuros profissionais transformadores das condições socioambientais do País.

AESabesp na
IFAT Entsorga 2014
alcança, hoje, uma grande visibilidade, em função da realização da Copa do Mundo de
Futebol em nosso País.

Uma missão da AESabesp, integrada pela sua
vice-presidente e diretora social, Viviana Marli
Nogueira Aquino Borges; pelo seu diretor técnico, Olavo Alberto Prates Sachs; pelos seus conselheiros Carlos Alberto de Carvalho e Sonia Maria Nogueira e Silva e o seu gerente de marketing
Paulo Oliveira, esteve na “IFAT Entsorga2014”,
a maior Feira Internacional de Água, Resíduos
Líquidos e Sólidos e Reciclagem, inclusive com
um stand na área de exposição.
O evento foi realizado entre 5 e 9 de maio, sendo
que dia 07, a eng. Viviana Aquino Borges,
apresentou a palestra
“Water/Sewage com o
tema “Sanitation Technologies currently applied in Brazil”, que teve
bastante repercussão,
posto que o saneamento ambiental brasileiro,
especialmente o paulista, pelos resultados da
Sabesp, que está entre
as 5 maiores empresas
do mundo no setor,
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De acordo com informações
da organização da Feira, a
edição da IFAT de 2014, foi
“um espetáculo superlativo
em Munique, com mais de
135 mil visitantes de aproximadamente 170 países e
3.081 expositores de 59 nações, quebrando todos os
recordes anteriores”.
O ênfase de 2014 foi o mercado futuro para tecnologias ambientais, com grandes discussões sobre mudanças climáticas , o aumento dos preços
das matérias-primas , um número crescente de
mega- cidades e avanço da industrialização nos
países emergentes.
A próxima edição da IFAT será realizada entre
30 de maio e 03 de junho de 2016 , em Munique – Alemanha. Mais informações podem ser
obtidas no site: www.ifat.de

Visite o site Fenasan 2014
e sua página no Facebook
Com versão em português, inglês e espanhol, o
site da Fenasan (Feira Nacional de Saneamento
e Meio Ambiente) é o mais preciso instrumento para todos conhecerem o alcance dessa Feira
de Negócios, bem como o que já está programado para o Congresso Técnico da AESabesp.
Os internautas também podem interagir como
e vento no Facebook da Fenasan 2014: https://
www.facebook.com/fenasan2014.
Nesse cenário virtual o expositor encontrará
alguns tópicos fundamentais, como: informações sobre a feira, com os promissores resultados alcançados em edições anteriores; a lista
de empresas expositoras de 2014 e orientações
de como participar desse evento, que acontecerá nos dias 30 e 31 de julho e 01 de agosto,
em São Paulo – SP.

Os congressistas e técnicos
do setor também encontrarão todas as informações sobre o Congresso,
como o temário, forma
de inscrição, premiações
a serem entregues durante a realização e como
participar dos minicursos já definidos para 2014:
30/07 - Curso de Introdução às Execuções de
Obras, de Redes de Águas e Esgotos por Método Não Destrutivo (MND);
31/07 - Curso Obras de Biogás em Aterros
Sanitários Beneficiando Aspectos Ambientais e Energéticos;
01/08 - Curso “Aprendendo a Operar Sistemas de Abastecimento de Água para Reduzir
Perdas Reais”.

